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REGLEMENT VERSTREKKING ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN 
 
 
Bedrijfslocatie: Debat Café, gevestigd in het universiteitsgebouw, Schouwburgstraat 2 te Den 

Haag 
 
Preambule 
In overweging nemende dat de Universiteit Leiden: 
- op basis van de Drank- en Horecawet dient te beschikken over een reglement, dat de 

verstrekking regelt van alcoholhoudende dranken in de universitaire gebouwen; 
- in een aantal universitaire gebouwen de mogelijkheid biedt aan leden van de 

universitaire gemeenschap om bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken 
af te nemen; 

- regels dient te hanteren die gericht zijn op een verantwoorde verstrekking van 
alcoholhoudende dranken op de bedoelde locaties; 

- zich ervan bewust is dat deze locaties met een drank- en horecavergunning door de Wet 
worden aangemerkt als horecalokaliteit; 

- paracommerciële bepalingen dient te hanteren die tot doel hebben om ongeoorloofde 
vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; 

- de eigen paracommerciële bepalingen op strikte naleving bewaakt om de Belastingdienst 
te kunnen overtuigen van het niet-commerciële karakter van de universitaire horeca-
activiteiten. 

 

Paragraaf 1: Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
 
a. Alcoholhoudende dranken: 
 - Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedestilleerd met minder dan 15% alcohol  
 - Sterke drank:gedestilleerd met 15% of meer alcohol 
 
b. Sociale hygiëne: 

Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond en correct met elkaar omgaan, 
dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. De leidinggevenden op 
locatie dienen op basis van kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en –
misbruik) een verantwoord alcoholgebruik te bevorderen.  
 
Geschreven en ongeschreven huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden zijn leidraad 
voor het uitdragen van de regels en voor de naleving ervan. 
Sociale hygiëne houdt voorts in de kennis van de Drank- en Horecawet en verwante 
regelgeving, alsmede van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van 
verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en 
ruimtelijke voorzieningen plus de inrichting. 

 
c. Leidinggevenden: 

Op elk van de locaties zijn door de Directie Universitair Facilitair Bedrijf en het College 
van Bestuur twee medewerkers aangewezen als leidinggevende c.q. verantwoordelijke 
functionaris. Zij zijn tenminste 21 jaar oud, in het bezit van de Verklaring Sociale 
Hygiëne, voldoen aan de eisen zedelijkheid en staan als zodanig vermeld op de 
vergunning. Zij zijn in staat de onmiddellijke leiding te geven aan de uitoefening van de 
voorkomende horeca-activiteiten. 
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d. College van Bestuur: 
Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de Universiteit Leiden in haar 
geheel en het beheer daarvan. 

 
e. Schenktijden: 

De tijden waarop alcoholhoudende dranken worden geschonken, zoals bepaald in artikel 
6, tweede lid. 

 
f. Gasten: 

Zij die gebruik maken van de horecafaciliteiten van de universiteit en die behoren tot de 
universitaire gemeenschap dan wel door leden van die gemeenschap zijn uitgenodigd. 

 

Artikel 2 Wettelijke bepalingen 

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen 
worden nageleefd: 
- verkoop dan wel het ter beschikking stellen van alcoholhoudende drank aan personen 

jonger dan 16 jaar is verboden; 
- verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden; 
- de schenktijden zijn voor de gasten zichtbaar;  
- de verstrekker van alcohol dient bij de aspirant gebruiker de leeftijd vast te stellen, tenzij 

deze onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft; 
- er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt als dit leidt tot verstoring van de 

openbare orde, veiligheid of zedelijkheid; 
- aan zichtbaar dronken/aangeschoten personen wordt geen alcoholhoudende drank 

verstrekt; 
- het is verboden personen toe te laten die dronken zijn of onder invloed verkeren van 

andere psychotrope stoffen. 
 

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen 

 
1. Vaststelling en wijziging van dit reglement is voorbehouden aan het College van Bestuur 

van de Universiteit Leiden. 
 
 
2. Het onderhavige reglement moet worden voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag 

van een (nieuwe) drank- en horecavergunning ter toetsing aan de Drank- en Horecawet. 
Het reglement treedt in werking op de ingangsdatum van de drank- en 
horecavergunning. 

 
3. Alle nadien aan te brengen wijzigingen in het reglement worden telkenmale ter toetsing 

aan de gemeente voorgelegd. 
 

Paragraaf 2: Sociaal hygiënische bepalingen 

Artikel 4 Aanwezigheid 
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Gedurende de schenktijden van alcoholhoudende dranken is er een leidinggevende aanwezig dan 
wel een medewerker die ook in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne. 

Artikel 5 Huis- en gedragsregels 

1. De leidinggevenden zien er met zijn/haar medewerkers op toe dat de regels rondom 
sociale hygiëne nauwgezet worden toegepast en nageleefd, teneinde alle gasten een 
aantrekkelijke ambiance en veilige omgeving te bieden. 

 
2. In het belang van de veiligheid van de gasten zien leidinggevenden en medewerkers erop 

toe, dat bij vermoed overmatig alcoholgebruik (overschrijding van het toegestane 
promillage alcohol) de betreffende gast(en) ertoe word(t)en aangezet om niet zelfstandig 
aan het verkeer deelnemen. 

 
3. Leidinggevenden en medewerkers onthouden zich van alcoholgebruik tijdens 

werktijden. 
 
4. Gasten die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de 

leidinggevenden en/of medewerkers op vriendelijke doch duidelijke wijze gesommeerd 
de locatie te verlaten. 

 

Artikel 6 Openingstijden en schenktijden 

 
1. De openingstijden van het Debat Café zijn conform de drank- en horecavergunning op 

alle werkdagen van de universiteit van 08:00 – 20:00 uur. Bij bijzondere gelegenheden is 
deze bedrijfslocatie geopend tot 22:30 uur. 

2. Conform de drank- en horecavergunning kunnen bij openstelling alcoholhoudende 
dranken worden verstrekt vanaf 12:00 uur tot sluitingstijd. 

Artikel 7 Voorlichting 

1. Schenktijden worden voor de gasten goed zichtbaar gepresenteerd. 
 
2. Leidinggevenden en medewerkers worden adequaat voorgelicht omtrent de 

schenktijden, leeftijdsgrenzen, huis- en gedragsregels en paracommerciële bepalingen. 
Zij zijn gehouden deze strikt op te volgen c.q. na te leven. 

 
3. Alcoholgebruik wordt op geen enkele wijze gestimuleerd. 
 
4. De bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken 

worden onderschreven en gerespecteerd. 
 

Artikel 8 Handhaving en klachtenprocedure 

 
1. Op basis van artikel 51 Wetboek van Strafrecht zijn de Directie van het Universitair 

Facilitair Bedrijf en de leidinggevenden belast met de algemene leiding. Op hen rust de 
verantwoordelijkheid voor de naleving van de Drank- en Horecawet en van dit 
reglement. 
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2. Rechtstreeks belanghebbenden kunnen klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot 
en met 7, alsmede artikel 9, indienen bij het College van Bestuur. Klachten dienen 
onverwijld en schriftelijk te worden ingediend. 

 
3. Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de lokale reguliere 

horecaondernemers. Een klacht kan door hen zelf, dan wel door de Koninklijke Horeca 
Nederland of via haar lokale of regionale afdeling of het Bureau Eerlijke Mededinging 
worden ingediend. 

 
4. Door of namens het College van Bestuur worden klachten geverifieerd en bij gegrond 

bevinding worden door of namens het College binnen twee maanden maatregelen 
getroffen ter voorkoming van herhaling. 

 
5. Eenieder kan klachten over vermeende overtreding van de Drank- en Horecawet 

indienen bij de gemeente of de Voedsel en Waren Autoriteit. 
 
 

Paragraaf 3: Paracommerciële bepalingen 

Artikel 9 Toegestane horeca-activiteiten 

 
1. Het Debat Café: 

- biedt tijdens de reguliere openingstijden horecafaciliteiten aan (leden van) de 
Leidse universitaire gemeenschap en hun genodigden; 

- is primair gericht op de dagelijkse consumentendienstverlening aan 
(gast)medewerkers en studenten (á contant); 

- ondersteunt desgevraagd de interne zakelijke dienstverlening (op rekening), 
zoals recepties. 

 
2. De in het eerste lid genoemde locatie wordt niet aan derden worden verhuurd noch ter 

beschikking gesteld. Bijzondere evenementen in het betreffende gebouw worden qua 
horeca door deze bedrijfslocatie ondersteund zonder verstrekking van alcoholhoudende 
dranken tegen contante betaling door aldaar aanwezige gasten/bezoekers. 

 

Paragraaf 4: Slotbepaling 

Artikel 10 Vaststelling 

Dit reglement is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, tweede lid, vastgesteld door het 
College van Bestuur bij besluit van 23 oktober 2012 (nummer 2012/40828). 
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